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Ett av våra viktigaste uppdrag är att arbeta med barnens språkutveckling samt 

att ge dem förutsättningar för en hälsosam livsstil. Vi lägger grunden för framtiden.  

 

Detta strävar vi efter varje dag 

Med lustfyllt lärande, glädje och nyfikenhet vill vi få alla barn att tro på sig själva.  

 

ÅTAGANDE  

NORMER  OCH  VÄRDEN 

Barnen utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska 

värderingar  

Detta säkerställs genom att: 

 Vi ger alla, såväl barn som vuxna, ett respektfullt bemötande. 

 Vi använder oss av vår plan mot diskriminering och kränkande handling. 

 Vi strävar efter att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

genom ett medvetet förhållningssätt. 

UTVECKL ING  OCH  LÄRANDE  

Barnen tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en 

förståelse för sin egen och andras kultur 

Detta säkerställs genom att: 

 Alla barn ska få uppleva någon form av kultur. Denna upplevelse kan 

exempelvis bestå av besök på teater, museum, bibliotek, m.m.  

 Vi utforskar vår närmiljö och dess möjligheter. 

 Alla barn ska få möjlighet till att uttrycka sina upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 

dans och drama. 

 

Barnen utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa 

och välbefinnande samt utövar fysiska aktiviteter.  

Detta säkerställs genom att: 

 Vi erbjuder barnen fysisk aktivitet varje dag. 

 Vi lägger stor vikt vid att vistas utomhus.  

 Vi går regelbundet till skogen med barnen. 
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Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där 

nyfikenhet och lust styr.  

 

Språk och kommunikation 

Detta säkerställs genom att: 

 Vi har ett medvetet förhållningssätt till språket, är goda förebilder och 

använder ett rikt och nyanserat talspråk. 

 Vi erbjuder barnen en språkstimulerande miljö. 

 Vi uppmanar föräldrarna att samtala på sitt modersmål med sina barn. 

 

Matematik 

Detta säkerställs genom att: 

 Då vi har rörelse tänker vi medvetet på att träna rums- och 

kroppsuppfattning. Barnen tränar sin motorik samtidigt som de får en 

uppfattning om sin matematiska förmåga.  

 Varje avdelning tänker på att stimulera matematik och naturvetenskap i sin 

miljö. Det ska finnas siffror, spel, pussel, litteratur, möjlighet att 

experimentera genom att exempelvis väga, hälla, mäta.  

 Vi använder oss av byggmaterial och spel där barnen får träna på att räkna, 

lära sig de geometriska figurerna, sortering m.m.  

 Vi går till skogen och använder oss av vår natur och omgivning i arbetet med 

matematik. 

 

Naturvetenskap och teknik 

Detta säkerställs genom att: 

 Barnen får i olika vardagliga sammanhang pröva på teknik i vardagen. Det 

kan vara olika former av ljus och ljud, el och ström, att följa kretslopp, 

vattnets väg, att sy, väva, virka, snickra… Detta skall ske i meningsfulla 

sammanhang där barnen ges möjlighet att utforska och experimentera.  

 Vi går till skogen och använder oss av vår natur och omgivning i arbetet med 

naturvetenskap. 

 

BARNS  INFLYTANDE  

Barnen är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens 

innehåll  

Detta säkerställs genom att: 

 Vi utgår från barnens intressen, åsikter, engagemang och behov när vi 

planerar verksamheten. Barnen får möjlighet att vara delaktiga i beslut som 

påverkar deras vardag och vi utvärderar de olika aktiviteterna med barnen. 

 Vi använder oss av metoder som intervjuer, röstningar och material som 

förtydligar vad barnen önskar och kommer överens om. 

 Vi använder oss av barnens portfoliepärm och lärplatta för att förtydliga för 

barnet vad det själv gjort, tyckt eller önskat. 
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FÖRSKOLA  OCH  HEM 

Vårdnadshavarna känner delaktighet i och har förtroende för 

förskolans verksamhet  

Detta säkerställs genom att: 

 Vi erbjuder alla föräldrar utvecklingssamtal, med tillgång till tolk, för att följa 

upp barnets utveckling och tillsammans med föräldrar sätta upp nya mål att 

sträva mot. 

 Vi lägger stor energi på vår föräldraaktiva inskolning för att bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende mellan hem och förskola. 

 Vi tar vara på möjligheten till samtal med föräldrarna vid de dagliga mötena i 

samband vid lämning och hämtning. 

RÄTTELSE  
Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet. Dina synpunkter 

är därför mycket viktiga. Om du har synpunkter på verksamheten eller inte 

tycker att vi har levt upp till våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig så att vi 

kan vidareutveckla vår verksamhet. Om vi inte har lyckats leva upp till våra 

åtaganden ska vi genast se över våra rutiner och rätta till det som har felat 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Du kan lämna dina klagomål och synpunkter såväl muntligt som skriftligt till dem 

som arbetar i verksamheten eller till enhetschef Annika Kindblom, 

telefonnummer: 08-508 202 37 eller 076-12 20237  alternativt via e-post 

annika.kindblom@stockholm.se. Det finns en särskild blankett inom 

förvaltningen om du vill lämna klagomål skriftligt. 

När vi tar emot ett klagomål ska vi se över orsakerna till klagomålet och snabbt 

vidta de åtgärder som behövs. Vi ska också se till att den som har lämnat 

klagomålet får återkoppling, om han/hon vill det.  

Om du inte är nöjd med hur klagomålet har hanterats kan du vända dig till tf 

avdelningschef Agneta Stenborg, telefonnummer 08-508 90199  

Klagomål som gäller verksamheten ska dokumenteras och fortlöpande tas upp 

på arbetsplatsträffar där all personal tillsammans diskuterar vad som kan göras 

för att de inte ska upprepas. Tre gånger per år analyserar vi samlat de eventuella 

klagomål vi har fått in för att ha detta som grund för att utveckla verksamheten. 

Då rapporteras också hanteringen av klagomålen vidare till nästa nivå i 

förvaltningen 

VILL DU VETA MER?  
De åtaganden som vi presenterar ovan har vi sett som viktiga och värdefulla för 

dig. Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du hjärtligt 

välkommen att ringa till oss eller besöka vår hemsida www.stockholm.se/eav. 

Stockholm 20141217  

Annika K indb lom  
Förskolechef  

 

mailto:annika.kindblom@stockholm.se
http://www.stockholm.se/eav
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Enskede-Års ta-Vantörs  s tadsde lsnämnd 
 

Adress: S l akthusp l an  4  

Box 81 121 22 Johanneshov 
 

Telefon:  08 508 14 000  
 

Telefax:  08-508 14 444  
 

E -post :  e av@stockholm .se  

www.s tockholm.se/eav  
 

 

Rågsved1/Rågens  Förskolor  

Adress:  Stövargatan 91  
124 61 Bandhagen  
Telefon:  08 508 20 243  

 

 

E-post :  ann ika .k indb lom@stockho lm .se  

www.ragensforskolor .se  
 

 

Denna garant i  godkändes av s tadsdelsnämnden 2015-02-19 

http://www.stockholm.se/eav

